
VAKANTIETOPPERS IN BEVEREN

VAKANTIE
KROKUS | PASEN 2021

Inschrijven vanaf woensdag 13 januari
19 uur via www.beveren.be | 8 uur via www.vzwballonneke.be

Activiteiten kunnen uitgesteld of afgelast worden o.w.v COVID-19.
Wie zich inschreef ontvangt een mail bij annulatie.
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Voor algemene informatie over de 
vakantieactiviteiten kunt u terecht op de 
Sport- of Jeugddienst of stuur een mail 
naar E vakantietoppers@beveren.be.

SPORTDIENST

Klapperstraat 103 | 9120 Beveren 
T 03 750 18 80 
E sport@beveren.be 
ma t.e.m. vrij 8.30>12.30 uur | van 13.30>17 uur

JEUGDDIENST | JC TOGENBLIK

Gravenplein 1 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 30 
E jeugddienst@beveren.be 
ma t.e.m. do 8.30>12.30 uur | 13.30>17 uur 
vrij: 8.30>12.30 | van 13.30>16 uur 
za: 9>12 uur
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VAKANTIETOPPERS

is een initiatief van gemeente Beveren in samenwerking met 
verschillende aanbieders van kinderactiviteiten (die openstaan 
voor iedereen, dus ook niet-leden). Deze brochure geeft meer 
informatie over deze gemeentelijke en niet-gemeentelijke 
activiteiten tijdens de vakantieperiodes. VAKANTIETOPPERS 
wordt verspreid via de Beverse scholen en ligt ook ter 
beschikking bij alle gemeentelijke diensten en de andere 
partners van Vakantietoppers. Dit eerste nummer van 2021 geeft 
een overzicht van de activiteiten voor kleuters en kinderen van 
de lagere school tijdens de krokus- en paasvakantie.

VEEL LEESPLEZIER,  
MAAR VOORAL VEEL  
VAKANTIETOPPERS!
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

KROKUS 15|02|2021 > 19|02|2020
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018-°2017 15 >19 feb Kleuterparadijs GBS Lindenlaan KP01  9

°2018-°2009 15 > 19 feb Iniminiyoga GBS De Toren KP02  9

°2016-°2015 15 > 19 feb Carnavalspeelkamp Sporthal Melsele KP03  9

°2016-°2015 15 > 19 feb Carnavalspeelkamp Sporthal Verrebroek KP03  9

°2016-°2015 15 > 19 feb Castart: Mijn fantasie slaat op hol! Danszaal Castart KP04  10

°2016-°2012 15 > 19 feb Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren KP05  10

°2016-°2012 15 > 19 feb Multi SkillZ Beweegkamp Sporthal Melsele KP06  10

°2016-°2011 15 > 19 feb Baseball: de leeuwenwacht Baseballterrein KP07  11

°2015-°2013 17 feb De onzichtbare man Ter Vesten KP08  11

°2015-°2012 15 > 19 feb De Vikingen Speelgebouw KP09  11

°2015-°2009  17 feb Movie Time JC ‘t Eiland KP10  12

°2014-°2012 15 > 19 feb Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren KP11  12

°2014-°2012 15 > 19 feb Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele KP12  12

°2014-°2012 15 > 19 feb Castart in de mix Danszaal Castart KP13  12

°2014-°2011 17 feb Feestworkshop Bib Beveren KP14  13

°2014-°2009 15 > 19 feb Jeppa Bouncekamp Sportpark Beveren KP15  13

°2014-°2009 15 > 19 feb Padel & Omnisport Hangar Padel Club KP16  13

°2014-°2009 15 > 19 feb W-B Open Sport- & voetbalkamp Sportpark Beveren KP17  14

°2013-°2006 17 feb Workshop: Tie Dye JC Togenblik KP18  14

°2012-°2006 15 > 19 feb Musical On Stage JC Togenblik KP19  14

°2011-°2009 15 > 19 feb Atletiek Atletiekterrein Beveren KP20  15

°2011-°2009 15 > 19 feb Castart Tiktokt Danszaal Castart KP21  15

°2011-°2009 15 > 19 feb Volleybal & balspelen Sporthal Melsele KP22  15

°2011-°2009 15 > 19 feb Paardrijden en verzorging Manege De Winning KP23  15

PASEN WEEK 1 06|04|2021 > 09|04|2021
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018-°2017 6 > 9 apr Kleuterspeeltuin Sportpark Beveren KP24  17

°2018-°2015 7 apr Kleuteryoga-creakamp Yogalein Ter Vesten KP25  17

°2017-°2016 6 > 9 apr Castart: Een reis door de tijd! Danszaal Castart KP26  17

°2016-°2015 6 > 9 apr Sportkleutertjes Sporthal Kallo KP27  17

°2016-°2015 6 > 9 apr Sportkleutertjes Sporthal Kieldrecht KP27  17

°2016-°2015 6 > 9 apr Kleutervoetbal Sporthal Melsele KP28  18

°2016-°2013 6 > 9 apr Op z’n paasbest JC Togenblik KP29  18

°2016-°2012 6 apr Kriebeldieren Toverdruppelwei KP30  18

°2016-°2012 7 apr Dromen Toverdruppelwei KP31  18

°2016-°2012 6 > 9 apr Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren KP32  19

°2015-°1998 6 > 9 apr Omnisport kinderen met beperking Sporthal Melsele KP33  19

°2014-°2012 6 > 9 apr Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele KP34  19

°2014-°2012 6 > 9 apr Atletiek Atletiekterrein Beveren KP35  19

°2014-°2012 6 > 9 apr Castart Tiktokt Danszaal Castart KP36  19

°2014-°2012 7 apr Paaspicknick Ter Vesten KP37  20

°2014-°2009 6 > 9 apr Jeppa Bouncekamp Sportpark Beveren KP38  20

°2014-°2009 6 > 9 apr W-B Open Sport- & voetbalkamp Sportpark Beveren KP39  20

°2013-°2010 6 > 9 apr De Twinkel: Veerkrachtig Creatief De Twinkel KP40  21

°2012-°2009 8 > 9 apr Minecraft: Kastelen bouwen Bib Beveren KP41  21

°2011-°2009 6 > 9 apr Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren KP42  22

°2011-°2009 6 > 9 apr Volleybal & Balspelen Sporthal Melsele KP43  22

°2011-°2009 6 > 9 apr Jeppa E-karting Kamp  @ Linkeroever Antwerp Bowling KP44  22

°2011-°2008 6 apr Paaspicknick Ter Vesten KP45  23

°2010-°2008 7 apr Tiener Yoga-Crea Workshop Yogalein Ter Vesten KP46  23

°2008-°2004 6 > 9 apr Tienersportkamp Padel Hangar Padel Club KP47  23

PASEN WEEK 2 12|04|2021 > 16|04|2021
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018-°2017 12 > 16 apr Acrobaatjeskamp Sportpark Beveren KP48  24

°2018-°2009 12 > 16 apr Iniminiyoga GBS De Toren KP49  24

°2017-°2015 12 > 16 apr Flap het konijn Speelgebouw KP50  24

°2016-°2015 12 > 16 apr Bengeltjeskamp Sporthal Haasdonk KP51  24

°2016-°2015 12 > 16 apr Bengeltjeskamp Sporthal Vrasene KP51  24

°2016-°2015 12 > 16 apr Castart: Muziekjes van eigen bodem Danszaal Castart KP52  24

°2016-°2011 12 > 16 apr Multi SkillZ Beweegkamp Sportpark Beveren KP53  25

°2016-°2011 12 > 16 apr Lions Baseball & meer Baseballterrein KP54  25

°2015-°2013 12 > 14 apr Paassnoezel Lindenlaan 266C KP55  25

°2015-°2011 12 > 14 apr Hockey 3-daagse Kunstgrasveld W-B KP56  26

°2014-°2012 12 > 16 apr Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren KP57  26

°2014-°2012 12 > 16 apr Castart tiktokt Danszaal Castart KP58  26

°2014-°2012 15 apr Film De Fabeltjeskrant Ter Vesten KP59  26

°2014-°2009 12 > 16 apr Jeppa Bouncekamp Sporthal Melsele KP60  26

°2011-°2009 12 >16 apr Paardrijden en verzorging Manege De Winning KP61  27

°2011-°2009 12 > 16 apr Sport & Pleinspelen Sportpark Beveren KP62  27

°2011-°2009 12 > 14 apr Zot van techniek JC Togenblik KP63  27

°2011-°2005 12 apr Naai Atelier Ter Vesten KP64  27

°2011-°2005 13 apr Naai Atelier Ter Vesten KP65  27

°2011-°2005 14 apr Naai Atelier Ter Vesten KP66  27
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VEILIGE VAKANTIETOPPERS VOOR IEDEREEN!

Wij hebben alle hygiënische en organisatorische maatregelen genomen om coronaveilige vakantie-
activiteiten aan te bieden voor alle leeftijden. 
Onze monitoren zijn uitgebreid gebriefd over de te volgen regels en afspraken. Omwille van de 
veiligheidsredenen die moeten gevolgd worden is het niet mogelijk om activiteiten die volzet zijn, nog uit 
te breiden of extra activiteiten aan te bieden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

WIE MAG ER DEELNEMEN?

Vakantietoppers staat open voor alle kinderen, behalve wanneer:
•	 het kind ziek is;
•	 het kind ziek is geweest tijdens de 5 dagen voor de activiteit;
•	 het kind tot de risicogroep behoort en de dokter geen toestemming geeft.

Kinderen die voor de start van de activiteit symptomen van Covid-19 vertonen, kunnen geweigerd worden. 
Als kinderen in de loop van de dag ziek worden, worden zij uit de groep verwijderd en moeten zij zo snel 
mogelijk door een ouder of verwante afgehaald worden.

CONTACTBUBBELS

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximum 50 personen 
gedurende één week, inclusief de begeleiding. Elke contactbubbel heeft zijn eigen vaste begeleiding. 
Binnen de contactbubbel geldt de regel van de social distancing niet. Contacten met externen wordt zoveel 
mogelijk vermeden. Er mag geen contact zijn tussen de verschillende bubbels. Voor- en naopvang wordt 
per bubbel georganiseerd.
Wij vragen u als ouder uw verantwoordelijkheid te nemen bij de planning van de herfst- en kerstvakantie. 
Uw kind mag per week maar deel uitmaken van één contactbubbel. Het is daarom niet toegelaten om later 
dan maandag nog aan te sluiten bij een weekactiviteit. Uw kind kan per week ook maar aan één (week)
activiteit deelnemen.

BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KINDEREN

Het brengen en afhalen van de kinderen gebeurt zoveel mogelijk per contactbubbel. Zij worden gebracht 
en afgehaald door maximum 1 persoon, bij voorkeur steeds dezelfde. Deze persoon is verplicht om een 
mondmasker te dragen.

MEDISCHE INFORMATIE

De gegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor contact-tracing. Indien u hiermee niet akkoord 
gaat, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het vakantieaanbod.

VOOR- EN NAOPVANG IN SAMENWERKING MET 
KINDERCLUBS

Voor sommige activiteiten werken we samen met vzw ’t Boelleke en vzw ’t Ballonneke. Deze kinderclubs 
staan in voor de voor- en naopvang en voor de verplaatsing naar de activiteit en terug. De activiteiten die 
gecombineerd kunnen worden met opvang, worden aangeduid met het opvang-icoontje . Als u gebruik 
maakt van de vooropvang, moet u uw kindje afzetten op de opvanglocatie. Van daaruit vertrekken alle 
kinderen samen onder begeleiding naar het sportkamp. Maakt u gebruik van de naopvang? Haal uw kindje 
dan ook af op de opvanglocatie want de kinderen gaan na het sportkamp onder begeleiding terug naar de 
opvanglocatie.

MIDDAGOPVANG IN SPORTHAL MELSELE EN BEVEREN

Daarnaast kunnen kinderen die zowel in de voor- als in de namiddag deelnemen aan een sportkamp in 
sportpark Beveren of sporthal ’t Wit Zand in Melsele, gebruik maken van de middagopvang. Breng wel uw 
eigen lunchpakket en drankje mee. Als die mogelijkheid er is, staat dit ook nog eens specifiek vermeld bij 
het sportkamp.

MEE TE BRENGEN

Bij elke activiteit worden een of meerdere pauzes ingelast. Gelieve uw kind een drankje en een koek of 
fruit mee te geven als tussendoortje. Geef uw kind bij voorkeur herbruikbare drinkflessen en fruit-of 
koekendoosjes mee. Indien uw kind nog iets anders dient mee te brengen wordt dit expliciet vermeld bij 
de activiteit.
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15 > 19 FEBRUARI

CARNAVALSPEELKAMP
Verkleed jij je als clown, prinses of liever als jouw 
favoriete lerares?

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2016-°2015  
reservatienummer KP03a

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL CARENNA
P. Jasparstraat 38 | Verrebroek 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2016-°2015  
reservatienummer KP03b

KLEUTERPARADIJS
In ons kleuterparadijs gaan we met z’n allen op 
ontdekkingsreis naar een andere planeet.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTZAAL GBS LINDENLAAN
Lindenlaan 141 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP01

INIMINIYOGA
Combinatie van yoga, spel en crea waar plezier centraal 
staat. Kinderyoga geeft kracht, zelfvertrouwen, innerlijke 
rust en nog zoveel meer!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari
GBS DE TOREN
Schoolstraat 15 | Melsele 
prijs 60 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2015 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer KP02a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2014-°2009 
reservatienummer KP02b
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MULTI SKILLZ BEWEEGKAMP
Multi SkillZ maakt van je kind een enthousiaste beweger. 
Spelplezier en motorisch leren staan centraal! Je kind 
legt de basis voor elke sport en een gezonde levensstijl. 
Tijdens dit sportkamp werkt men op verschillende 
thema’s waarbij Life SkillZ naar voor worden geschoven, 
zoals ‘Hoe omgaan met emoties?’, ‘iedereen is anders en 
dat is oké’, etc.

HALVE DAG 
Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 55 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
reservatienummer KP06a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 121 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP06b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

DE ONZICHTBARE MAN
Zin in een onweerstaanbaar theateravontuur? Deze 
bekroonde theatervoorstelling speelt om 15 uur in de 
schouwburg van Ter Vesten en wordt aangeboden met 
workshops voor en na. Bestaat de onzichtbare man 
echt? Of speelt er iemand verstoppertje? Wie speelt er op 
die piano? Wie zit er aan dat theekopje dat onzichtbaar 
in de lucht getild wordt? En welk spook gaat er daar met 
het verlengsnoer vandoor? De acteurs halen alles uit 
de kast om hun ‘zijn’ in twijfel te trekken… Filosofie op 
kinderniveau.

Woensdag 17 februari 
van 13.30 tot 17 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren  
prijs 15 EUR 
leeftijd °2015-°2013
reservatienummer KP08

DE VIKINGEN
Ben jij benieuwd hoe Vikingmeisjes- en jongens 
vroeger leefden? Dan is dit kamp iets voor jou! 
We ontdekken of Vikingen echt zo stoer waren, 
knutselen de mooiste schilden en zwaarden en 
gaan de strijd aan met elkaar! Kom met ons op 
avontuur naar het verre Scandinavië en word 
een echte Viking!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2015-°2012
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP09

CASTART: MIJN FANTASIE 
SLAAT OP HOL!
Leer dansen zoals echte piraten en zeemeerminnen. 
Plaats een dansje op Mars! Wist je dat ridders en 
prinsessen ook graag een dansje maken? Niets is te 
gek tijdens deze week! Elke dag staat er een ander 
dansavontuur op het programma!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 26 EUR 
leeftijd °2016-°2015
reservatienummer KP04

HET DIERENPARADIJS VAN 
JU-JITSU
De deelnemers leren de dieren kennen van ju-jitsu: de 
beer, het hondje, de garnaal, de egel … Al deze dieren 
leren elkaar kennen en halen de gekste kunstjes uit.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP05a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP05b

BASEBALL: OP 
AVONTUUR MET DE 
LEEUWENWACHT
Ga mee op avontuur door de wondere wereld 
van de Beveren Lions Leeuwenwacht. Samen 
met onze vrienden van de Leeuwenwacht 
zal uw kind al spelenderwijs verschillende 
sporten ontdekken waarbij de focus op 
bewegingsplezier ligt. Na dit kamp zal je kleine 
held/heldin een heleboel verhalen hebben om 
te vertellen.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
meenemen lunchpakket, reservekledij

 deelnemers zijn welkom van  
8.30 tot 17 uur

leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP07a

leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP07b
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NETBAL & 
BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de 
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je 
balvaardigheid op verschillende manieren op proef 
gesteld worden.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP12

CASTART IN DE MIX
Elke dag dansen we op een andere artiest. Op het eind 
van de week maken we een eigen mix! Black Eyed Peas, 
Jason Derulo, The Weeknd, Justin Bieber en Ariana 
Grande, wij kunnen net zo goed dansen!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 26 EUR 
leeftijd °2014-°2012
reservatienummer KP13

MOVIE TIME: K3 DE DANS VAN 
DE FARAO
Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album 
voorstellen in een Egyptisch museum. Wanneer ze in 
het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische 
wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Maar de wensen 
van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. 
De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen 
voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes. Net 
voor hun optreden besluiten ze te splitten. Ze willen 
elkaar nooit meer zien! Zorgt de Wensvloek voor het 
einde van K3 of overwint vriendschap alles?

Woensdag 17 februari 
van 14 tot 16 uur
JC ‘T EILAND
Molenstraat 60 | Kieldrecht 
prijs GRATIS 
leeftijd °2015-°2009 
meenemen zakgeld voor een drankje, snoep of chips 
reservatienummer KP10

FEESTWORKSHOP
Knutsel en teken je graag? Ben je daarnaast ook een 
feestbeest? Dan is deze workshop iets voor jou.
We knutselen en frutselen een hele voormiddag rond 
het thema feest. We gebruiken allerlei toffe recyclage 
materialen waaronder oude boeken.

Woensdag 17 februari 
van 9 tot 12 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 7 EUR 
leeftijd °2014-°2011 
reservatienummer KP14

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa Bouncekamp! 
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen, 
maken spectaculaire salto’s en bouwen de sporthal om 
tot één groot gigantisch springkasteel. Onze monitoren 
zorgen voor genoeg afwisseling met ander sport- en 
speelplezier zodat je je geen moment verveelt. Dus 
stretch die spieren al maar en laat je omverblazen door 
Jeppa!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 119 EUR 
leeftijd °2014-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP15

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen 
reservatienummer KP11

PADEL & OMNISPORT
Maak kennis met de snelst groeiende sport van 
het moment. Ga jij met de hype mee om tussen 
glazen wanden te sporten? Kom het ontdekken 
op een van de zes indoor terreinen van Hangar 
Padel Club Beveren.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren 
prijs 111 EUR 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen

leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP16a

leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer KP16b
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ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt 
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om 
nieuwe talenten te ontdekken.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen, reservekledij
reservatienummer KP20

CASTART TIKTOKT
Elke dag leer je een nieuw tiktok dansje! We maken ook 
zelf nieuwe dansjes aan. Later nemen we deze dansjes 
op en kan je ze herbekijken.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 26 EUR 
leeftijd °2011-°2009
reservatienummer KP21

W-B OPEN SPORT & 
VOETBAL-KAMP
In samenwerking met Waasland-Beveren organiseert 
men een sportkamp waar voetbal samen met nog 
andere leuke sporten en spelen wordt aangeboden.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR | 5 EUR (houder VT pas) 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen, reservekledij

leeftijd °2014-°2013 
reservatienummer KP17a

leeftijd °2012-°2011 
reservatienummer KP17b

leeftijd °2010-°2009 
reservatienummer KP17c

MUSICAL ON STAGE
Het super populaire musicalkamp is weer terug! Word 
je enthousiast van dansen? Vind je zingen heerlijk? 
Krijg je niet genoeg van acteren? Dan verdien jij je plek 
in de spotlights van deze veelzijdige musicalstage. 
Stemcoaches, topchoreografen en dramadocenten 
brengen geduldig jouw droom tot leven. Tijdens deze 
week puzzelen we met de hele groep een heuse musical 
in elkaar. Tijdens de slotvoorstelling op vrijdag (16 uur) 
ben jij een echte musicalster!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 135 EUR 
leeftijd °2012-°2006
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP19

WORKSHOP: TIE DYE
Tie Dye is helemaal in! Tijdens deze workshop 
kies je zelf het patroon en je favoriete kleuren ga 
je aan de slag met de speciale tie dye verf. Het 
verven in jouw gekozen stijl gebeurt hier, daarna 
neem je je kledingstuk in een plastic zak mee 
naar huis, waar je het enkel de volgende dag nog 
moet uitspoelen.

Woensdag 17 februari 
van 13 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 16 EUR 
leeftijd °2013-°2006 
meenemen licht gekleurd kledingstuk uit 
katoen, linnen of viscosel 
reservatienummer KP18

VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen 
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal, 
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel 
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een 
sportkamp voor jou!

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer KP22

PAARDRIJDEN & VERZORGING
Eerst mag je het paard zelf borstelen en opzadelen, 
daarna leer je in de juiste richting sturen. Ook draven en 
galopperen worden aangeleerd en ingeoefend. Nadien 
breng je zelf je paard naar de stal om af te zadelen, te 
borstelen en eten te geven.

Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
van 10 tot 12 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht 
reservatienummer KP23
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WEEK 1 
6 > 9 APRIL

CASTART: EEN REIS DOOR DE 
TIJD!
Wist je dat mensen altijd hebben gedanst. Wij maken een 
tijdreis en dansen op verschillende soorten muziek. Aan 
de hand van een verhaal leren de kinderen verschillende 
dansjes aan.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer KP26

SPORTKLEUTERTJES
Iedereen kan zich naar hartenlust uitleven tijdens dit 
kamp, we maken spelenderwijs kennis met allerlei leuke 
sporten en spelletjes.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL DE PEREL
Kallodam | Kallo 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP27a

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP27bP
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KLEUTERSPEELTUIN
De allerkleinsten maken op een speelse en creatieve 
manier kennis met mini-dans, coördinatiespelen, 
behendigheidsparcours, balspelen, …

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer KP24

KLEUTERYOGA-CREA 
KAMP YOGALEIN
Ontdek je eigen SUPERkracht  in dit kleuteryoga-
crea paaskampje. Deze voormiddag zit 
boordevol yoga, ademhalingsoefeningen, 
relaxatieverhaaltjes, massage en superleuke 
yogaspelletjes.  Het laatste uurtje gaan 
we gezellig knutselen. Dit kamp wordt 
georganiseerd door Yogalein.

Woensdag 7 april 
van 9.30 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018-°2015 (3 jaar zijn bij aanvang 
van het sportkamp) 
reservatienummer KP25
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KLEUTERVOETBAL
Wie kan er dribbelen zoals Hazard, passen zoals De 
Bruyne en scoren zoals Lukaku? We oefenen het deze 
week allemaal!

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP28

OP Z’N PAASBEST
Wat maakt Pasen compleet? Paaseitjes rapen natuurlijk! 
Heel de week staat in het teken van de paasklokken, 
de paashaas en veel chocolade. We spelen spelletjes, 
knutselen en gaan op ons paasbest naar huis!

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP29

KRIEBELDIEREN
“Sammeke voelt iets kriebelen op zijn been. Maya 
komt erbij staan en kijkt ernaar. Ik weet echt niet welk 
diertje dit is! Pooka probeert even te voelen met haar 
snor… dit kriebelt! Zin om mee te ontdekken samen 
met de paarden welke kriebeldieren er allemaal 
tussen de paarden leven? Schrijf je dan snel in voor dit 
Toverdruppelavontuur.

Dinsdag 6 april
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 250 (in de wegel) | Haasdonk 
prijs 36 EUR 
meenemen kledij aangepast aan het weer en dat 
vuil mag worden (we zitten heel de dag buiten), dicht 
schoeisel

van 9 tot 12 uur 
leeftijd °2016- °2014 
reservatienummer KP30a

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2015-°2012 
reservatienummer KP30b

DROMEN
“Weet je dat je luchtkastelen kan bouwen, vertelt Pooka 
aan Sammeke?! Oh ja, hoe dan, vraagt Sammeke… 
Je kan ze gewoon in je hoofd verzinnen… en je kan 
er alles zelf kiezen! Ook hoeveel wortels er liggen op 
mijn gigantisch bed van stro?! Zeker, zegt Pooka… en 
Sammeke droomt al weg! Zin om mee weg te dromen 
tussen de paarden? Schrijf je dan snel in voor dit 
Toverdruppelavontuur.

Woensdag 7 april
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 250 (in de wegel) | Haasdonk 
prijs 36 EUR 
meenemen kledij aangepast aan het weer en dat 
vuil mag worden (we zitten heel de dag buiten), dicht 
schoeisel

van 9 tot 12 uur 
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP31a

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2015-°2012 
reservatienummer KP31b

HET DIERENPARADIJS VAN 
JU-JITSU
De deelnemers leren de dieren kennen van ju-jitsu: de 
beer, het hondje, de garnaal, de egel, … Al deze dieren 
leren elkaar kennen en halen de gekste kunstjes uit.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR

van 10 tot 12 uur 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP32a

van 13 tot 15 uur 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP32b

OMNISPORT VOOR KINDEREN 
MET EEN BEPERKING
Dit sportkamp is voor mensen met een fysieke of 
mentale beperking. Balspelen, dansen, atletiek, springen 
en klimmen staan op het programma. Op vrijdag is er 
nog een daguitstap gepland. Kortom een zeer gevarieerd 
en aangepast programma met ervaren begeleiding.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur (vrijdag tot 16 uur)
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 39 EUR 
leeftijd °2015-°1998
meenemen lunchpakket op vrijdag 
reservatienummer KP33

NETBAL & BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de 
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je 
balvaardigheid op verschillende manieren op proef 
gesteld worden.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP34

ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt 
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om 
nieuwe talenten te ontdekken.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP35

CASTART TIKTOKT
Elke dag leer je een nieuw tiktok dansje! We maken ook 
zelf nieuwe dansjes aan. Later nemen we deze dansjes 
op en kan je ze herbekijken.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2014-°2012
reservatienummer KP36
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PAASPICKNICK
Heerlijk op het gras in het zonnetje picknicken, dat is 
echt genieten! We kiezen onze favoriete gerechtjes, gaan 
winkelen en maken onze eigen picknick. Dat zal smaken!

Woensdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 22 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
meenemen kookboek, snijmesje, schort, snijplankje 
reservatienummer KP37

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa bouncekamp! 
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen, 
maken spectaculaire salto’s en bouwen de sporthal om 
tot één gigantisch springkasteel. Onze monitoren zorgen 
voor genoeg afwisseling met ander sport- en spelplezier 
zodat je je geen moment verveelt. Dus stretch die spieren 
maar al en laat je omverblazen door Jeppa!

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 98 EUR 
leeftijd °2014-°2009
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen 
reservatienummer KP38

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

W-B OPEN SPORT- & 
VOETBALKAMP
In dit sportkamp worden voetbal met nog leuke andere 
sporten en spelen aangeboden. Wie kroont zich hier tot 
de gouden stier en wie wordt de assistkoning?

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 49 EUR | 5 EUR (houder VT pas)
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen, reservekledij 

leeftijd °2014-°2013 
reservatienummer KP39a

leeftijd °2012-°2011 
reservatienummer KP39b

leeftijd °2010-°2009 
reservatienummer KP39c

DE TWINKEL VEERKRACHTIG 
CREATIEF
Tijdens deze week ontdek je hoe je veerkrachtig kan 
worden, hoe je meer geluk en zelfvertrouwen vindt, 
hoe je sterker in je schoenen kan staan. We doen 
dit aan de hand van creatieve activiteiten, lekkere 
kokkerelmomentjes, verhalen, relaxtijd en kleine 
geluksmomentjes. 

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur (opvang 8.30 tot 13.30 uur)
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren 
prijs 90 EUR (105 EUR met opvang) 
leeftijd °2013-°2010 
meenemen matje of handdoek, snijplankje, mes en 
schort, kledij die vuil mag worden + ook voldoende 
warm voor buiten 
reservatienummer KP40

MINECRAFT: KASTELEN 
BOUWEN
In het jaar van Joos  Vijd, bouwen we het kasteel 
Cortewalle na in onze minecraft wereld.
Minecraft is een game op basis van bouwstenen. 
Spelers doorkruisen uitgestrekte landschappen van 
bergen, bossen, grotten. Hun personages jagen, zeilen 
en bewerken materialen terwijl ze huizen en objecten 
bouwen door kubussen te breken en plaatsen. Het is 
een game met grote focus op creativiteit: onbegrensde 
mogelijkheden om te bouwen, ontdekken en 
probleemoplossend te werken. We wisselen het 
minecraften af met spelactiviteiten.

We spelen dit spel op PC’s, de laptops en minecraft 
accounts worden door ons voorzien. We spelen met 
de versie van minecraft op PC (Java versie). Minecraft 
accounts voor ipad, xbox, windows10 kunnen voor deze 
workshop niet gebruikt worden.  Indien de kinderen een 
eigen minecraft JAVA account hebben, kunnen ze de 
gegevens hiervan meebrengen en op hun eigen account 
spelen.

Donderdag 8 april 
van 9 tot 16 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2012-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP41a

Vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2012-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP41b
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PAASPICKNICK
Heerlijk op het gras in het zonnetje picknicken, dat is 
echt genieten! We kiezen onze favoriete gerechtjes, gaan 
winkelen en maken onze eigen picknick. Dat zal smaken!

Dinsdag 6 april 
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 22 EUR 
leeftijd °2011-°2008 
meenemen kookboek, snijmesje, schort, snijplankje 
reservatienummer KP45

JEPPA E-KARTING KAMP 
@ LINKEROEVER
Een uniek Jeppa kamp waarin kinderen op 
vier dagen leren rijden met een kart, ze krijgen 
maar liefst 2u/dag les! Hiernaast voorzien 
we ook unieke Jeppa activiteiten: bowling, 
binnenspeeltuin, free running, pumptrack,… 
en nog veel meer.  De deelnemers moeten min. 
1,40m groot zijn.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
ANTWERP BOWLING
Biancefloerlaan 181 | Linkeroever  
prijs 200 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen 
reservatienummer KP44

 deelnemers zijn welkom van  
8 tot 17 uur

TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 43 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP42

VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen 
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal, 
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel 
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een 
sportkamp voor jou!

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer KP43

TIENERSPORTKAMP PADEL
Maak kennis met de snelst groeiende sport van het 
moment. Ga jij met de hype mee om tussen glazen 
wanden te sporten? Kom het ontdekken op een van de 
zes indoor terreinen van Hangar Padel Club Beveren.

Dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 
van 9 tot 12 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren 
prijs 61 EUR 
leeftijd °2008-°2004  
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP47

TIENER YOGA-CREA 
WORKSHOP YOGALEIN
In deze yoga-crea workshop kunnen tieners genieten 
van een uurtje flowyoga met veel meditatie, 
ademoefeningen, massage en partneroefeningen, 
daarna maken we mandala stenen (dotting techniek) wat 
heel rustgevend werkt. Dit kamp wordt georganiseerd 
door Yogalein.

Woensdag 7 april 
van 13.30 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2010-°2008 
reservatienummer KP46
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WEEK 2 
12 > 16 APRIL

FLAP HET KONIJN
De paashaas heeft alle eieren verstopt! Help jij Flap het 
konijn om alle eitjes terug te vinden? Door creatieve 
knutselwerkjes en spannende spelletjes gaan we op zoek 
naar alle eitjes.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2017-°2015
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP50

BENGELTJESKAMP
Een kamp voor kleine, nieuwsgierige rakkers die zin 
hebben om op avontuur te gaan in onze sporthal.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk
prijs 31 EUR
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP51a

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL VRASENE
Nieuwe Baan 8 | Vrasene
prijs 31 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer KP51b

CASTART: MUZIEKJES VAN 
EIGEN BODEM
Elke dag leer je een nieuw dansje op een leuke 
meezinger. De liedjes zijn in het Nederlands dus iedereen 
kan van harte lust meezingen en dansen.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 26 EUR 
leeftijd °2016-°2015
reservatienummer KP52

ACROBAATJESKAMP
Iedereen is welkom op ons sportkamp. Beweeg 
doorheen de zaal als een echte acrobaat en wie weet 
vind je wel een nieuwe kameraad!

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP48

INIMINIYOGA
Combinatie van yoga, spel en crea waar plezier centraal 
staat. Kinderyoga geeft kracht, zelfvertrouwen, innerlijke 
rust en nog zoveel meer!

Maandag 12 tot vrijdag 16 april
GBS DE TOREN
Schoolstraat 15 | Melsele 
prijs 60 EUR 

van 10 tot 12 uur 
leeftijd °2018-°2015 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer KP49a

van 13 tot 15 uur 
leeftijd °2014-°2009 
reservatienummer KP49b

MULTI SKILLZ 
BEWEEGKAMP
Multi SkillZ maakt van je kind een enthousiaste 
beweger. Spelplezier en motorisch leren staan 
centraal! Je kind legt de basis voor elke sport en 
een gezonde levensstijl. Tijdens dit sportkamp 
werkt men op verschillende thema’s waarbij Life 
SkillZ naar voor worden geschoven, zoals ‘Hoe 
omgaan met emoties?’, ‘iedereen is anders en 
dat is oké’, etc.

HALVE DAG 
Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 69 EUR 
leeftijd °2016-°2011 
meenemen binnen- en buitenschoenen  
reservatienummer KP53a

 deelnemers zijn welkom van  
8 tot 13 uur

HELE DAG 
Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 151 EUR 
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen 
reservatienummer KP53b

 deelnemers zijn welkom van  
8 tot 17 uur

LIONS BASEBALL & MEER
Klaar voor een sportieve week waarbij teamspirit en 
plezier de rode draad vormen, dan is het kamp “Lions 
baseball en meer” iets voor uw kind. Tijdens dit kamp 
zullen er verschillende sporten en spelletjes aan bod 
komen, kickbaseball, voetbal, trefbal, handbal,… en 
natuurlijk baseball!

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
meenemen lunchpakket, reservekledij

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 17 uur

leeftijd °2016-°2014  
reservatienummer KP54a

leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP54b

PAASSNOEZEL WELKOM 
IN DE WERELD VAN DE 
KRIEBELDIERTJES
Drie dagen snoezelplezier in combinatie met vrije 
expressie en creativiteit. We gaan aan de slag met allerlei 
materialen en knutselen op een belevingsgerichte 
manier. Het is fijn om onze zintuigen even te prikkelen en 
deze bewust te ervaren. Iedere voormiddag ronden we 
af met een snoezelmomentje waarin ieder kind tot rust 
kan komen.

Maandag 12 tot woensdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
Lindenlaan 266C | Beveren
prijs 60 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer KP55
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HOCKEY 3-DAAGSE
Dankzij de prestaties van de Red Lions en de Red Panthers 
is hockey op korte tijd razend populair geworden. Ook 
Hockey Club Beveren groeit mee en verzorgt deze 
3-daagse waar hockey spelen centraal staat.

Maandag 12 tot woensdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
KUNSTGRASVELD WAASLAND BEVEREN
Stadionplein 1 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
reservatienummer KP56

 deelnemers zijn welkom van  
8.30 tot 12.30 uur

TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP57

FILM & MEER  
DE FABELTJESKRANT
Of je meneer uil nu al kent of niet, deze film moet je zien! 
Beleef allerlei avonturen samen met de dieren In het 
Grote Dierenbos.  
Meer informatie op p. 31.

Donderdag 15 april 
van 14 tot 17.30 uur
TER VESTEN (WE SPREKEN AF IN 
TOGENBLIK)
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 6 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP59

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa bouncekamp! 
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen, 
maken spectaculaire salto’s en bouwen de sporthal om 
tot één gigantisch springkasteel. Dus stretch die spieren 
maar al en laat je omverblazen door Jeppa!

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 126 EUR 
leeftijd °2014-°2009
meenemen lunchpakket, binnen – en 
buitenschoenen 
reservatienummer KP60

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

CASTART TIKTOKT
Elke dag leer je een nieuw tiktok dansje! We 
maken ook zelf nieuwe dansjes aan. Later 
nemen we deze dansjes op en kan je ze 
herbekijken. Dit zijn andere dansjes dan in de 
krokusvakantie!

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 26 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer KP58

PAARDRIJDEN & VERZORGING 
VAN HET PAARD
Eerst mag je het paard zelf volledig borstelen en 
opzadelen, daarna leer je in de juiste richting sturen. 
Ook draven en galopperen worden aangeleerd en 
ingeoefend. Nadien breng je zelf je paard naar de stal om 
af te zadelen, te borstelen en eten te geven.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 13 tot 15 uur
MANEGE DE WINNING 
Winningenstraat 10A  | Melsele
prijs 86 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht 
reservatienummer KP61

SPORT & PLEINSPELEN
De ideale combinatie tussen binnen en buitensporten. 
Kom samen met jouw leeftijdsgenoten genieten van dit 
leuke kamp.

Maandag 12 tot vrijdag 16 april 
van 13 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer KP62

ZOT VAN TECHNIEK
Steek je graag dingen in mekaar? Hou je van techniek en 
zou je graag eens het maak-idee in je hoofd tevoorschijn 
toveren? Er wordt gewerkt rond één groot project dat 
loopt over de drie dagen. Daarnaast is er elke dag een 
kleine activiteit voorzien.

Maandag 12 tot woensdag 14 april 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 60 EUR 
leeftijd °2011-°2009
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP63

NAAI ATELIER
De zomer komt eraan! We maken een picknickdeken om 
heerlijk te gaan genieten in het park.

Maandag 12 april 
van 13 tot 17 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
leeftijd °2011-°2005
 

met eigen naaimachine 
prijs 27 EUR 
reservatienummer KP64a
 

met huur naaimachine 
prijs 32 EUR 
reservatienummer KP64b

NAAI ATELIER
Vandaag maken we een shortje of rokje, je mag zelf 
kiezen! Ideale voorbereiding op een warme zomer!

Dinsdag 13 april 
van 13 tot 17uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
leeftijd °2011-°2005 
meenemen 1m katoenen stof, 1m elastiek  B ± 2cm 
 

met eigen naaimachine 
prijs 22 EUR 
reservatienummer KP65a
 

met huur naaimachine 
prijs 27 EUR 
reservatienummer KP65b

NAAI ATELIER
Altijd al een eigen rugzakje of toiletzakje willen maken? 
Dan is vandaag je kans!

Woensdag 14 april 
van 13 tot 17 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
leeftijd °2011-°2005

met eigen naaimachine 
prijs 27 EUR 
reservatienummer KP66a
 

met huur naaimachine 
prijs 31 EUR 
reservatienummer KP66b
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BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | T 03 750 10 50

BIB BEVEREN NIEUWE PAROCHIE
Pastoor Steenssensstraat 39 | T 03 750 17 43

BIB HAASDONK
Pastoor Verwilghenplein 5 | T 03 750 17 57

BIB KALLO
Gemeenteplein 3 | T 03 575 04 80

BIB KIELDRECHT
Molenstraat 30 | T 03 773 36 29

BIB MELSELE
Sint-Elisabethstraat 31A | T 03 750 18 58

BIB VERREBROEK
Pater Vergauwenstraat 6b | T 03 773 38 65

BIB VRASENE
Kerkstraat 3 | T 03 750 17 68

KJV SLOTFEEST
In maart sluit de Kinder- en Jeugdjury in Beveren haar 
leesjaar alweer af met een spetterend feest. Noteer 
zaterdag 13 maart alvast in uw agenda. Wij zorgen voor 
een fantastische auteurslezing!

13 maart 2021 | 11 > 12 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd 4 > 16 jaar

SAVE THE DATE: 
BOEKSTART-DAG 2021
Op zaterdag 22 mei 2021 nodigen we alle 1-jarigen uit 
voor Boekstart-dag. Maak kennis met onze uitgebreide 
collectie baby- en peuterboekjes. We zorgen voor fijne 
workshops en een kennismaking met het aanbod voor 
de allerkleinsten in onze gemeente.

22 mei 2021 | 9.30 > 12 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd 0 > 3 jaar met ouders

MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN
www.beveren.be/bibliotheek 
bibliotheek@beveren.be
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JEUGDBOEKENMAAND 2021: 
FEEST!
In de maand maart staat de Bib volledig in teken 
van leesbevordering en leesplezier voor kinderen en 
jongeren. We zetten een hele maand boeken rond feest 
in de kijker. De Bib wordt omgetoverd tot een feestruimte 
met boekenspelletjes.

Maart 2021  | openingsuren Bib
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren

VOORLEESUURTJES IN 
DE BIB: HET IS FEEST ALS 
IEMAND VOOR(JE)LEEST!
Kom naar de voorleesuurtjes in de bib! Enthousiaste 
voorlezers wachten je op en laten je lachen, griezelen, 
genieten … Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom. 
(Groot)ouders wachten in de bib op hun kinderen. 
Niet alleen tijdens de vakanties, maar het hele jaar door 
zijn er voorleesuurtjes. Je kan iedere  tweede en vierde 
woensdag van de maand in Bib Beveren terecht. 
Alle data van het jaar 2021 vind je op  
www.beveren.be/bibliotheek. 

BIB BEVEREN
prijs gratis 
leeftijd 4 > 8 jaar
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VERBINDING (9+)
Educatieve Rasa-tentoonstelling | Wonderkamers: kunst, 
naturalia & filosofie
Zijn mensen ook dieren? Wat is natuur? Kan een bos de 
mens genezen? Hebben we verschillen nodig? Is het erg 
als spinnen uitsterven? Is een druppel een zee?  
De natuur is deel van ons en wij zijn deel van de natuur. 
Dat vergeten we soms! Maar niet iedereen. Sommige 
kunstenaars vinden er hun inspiratie. 
‘Verbinding’ is een tentoonstelling met wonderkamers 
die kunst, naturalia en ideeën van kunstenaars, filosofen 
en wetenschappers samenbrengt over mens, aarde, 
natuur. De tentoonstelling wil kinderen inspireren om 
hun relatie met de natuur te herstellen. 

Met een ‘brief aan de aarde’ spreken kinderen hun hoop 
uit voor de toekomst en verbinden ze zich met andere 
kinderen en organisaties die hun bezorgdheid omtrent 
de aarde delen.
De aanwezigen gaan op ontdekking in twee kabinetten 
met kleine kunstwerken, video’s en naturalia. Een reeks 
borden met vragen verspreid in de ruimte zetten aan tot 
filosoferen.  
De productie wordt begeleid door professionele Rasa-
gidsen. Zij zijn artistiek geschoold en bedreven in het 
ervaringsgericht samenwerken met kinderen en families.

loopt van maandag 11 t.e.m. zondag 24 januari 
2021 |  groepsbezoek mogelijk na afspraak. 
publieksmoment voor volwassenen op dinsdag 
12 januari 2021 |  20 uur 
familiemoment (9+) op vrijdag 22 januari 
2021 | 20 uur
KASTEEL CORTEWALLE
leeftijd vanaf 9 jaar 
prijs 11 | 8 EUR

DE ONZICHTBARE MAN (4+)
Theatervoorstelling van Theater Artemis (NL)
Bestaat de onzichtbare man echt? Of speelt er iemand 
verstoppertje? 
Een onweerstaanbaar theateravontuur voor kleuters. 
Twee artiesten, een theatertechnicus en een muzikant 
wachten op het begin van hun voorstelling. Alles is er, 
maar waar blijft toch het publiek? Er zijn nog wel meer 
dingen onzeker! De acteurs: zijn ze er nu wel of niet? Hoor 
je ze lopen? Wie speelt er op die piano? Wie zit er aan dat 
theekopje dat onzichtbaar in de lucht getild wordt? En 
welk spook gaat er daar met het verlengsnoer vandoor? 
De acteurs halen alles uit de kast om hun ‘zijn’ in twijfel 
te trekken… 
Een spannende voorstelling van  de bejubelde 
jeugdtheaterregisseur Jetse Batelaan voor de meest 
goedgelovige leeftijdsgroep: kleuters. Over jezelf laten 
zien en je willen verstoppen tegelijkertijd. En stiekem ook 
over hoe fijn het is om niet gezien te worden. Hilarisch 
en vol humor! Theater Artemis zet met veel plezier de 
wereld van het jonge maar ook van het oude(re) publiek 
op zijn kop. Wees maar zeker dat de onzichtbare man 
elke toeschouwer op het puntje van zijn stoel zal zetten.

woensdag 17 februari om 15 uur
TER VESTEN
leeftijd vanaf 4 jaar 
prijs 11 | 8 EUR

MAN STRIKES BACK (6+)
Circus | muziekvoorstelling van Post uit Hessdalen
Man, muzikant en balletjes. Véél balletjes. Opgelet, 
stuitergevaar! 
‘Man strikes back’ is een spannende, futuristische en 
muzikale performance: een jongleur, een drummer, 
vijf driehoeken en véél botsballen. De jongleur laat de 
balletjes botsen tegen de objecten in de ruimte. De 
ballen stuiteren en dansen op het ritme van de drum. 
Samen zorgen ze voor de perfecte uitvoering waarbij 
snelheid, precisie en kracht nodig zijn om het tot een 
goed einde te brengen. Zal het lukken? 
Maar dan komen de driehoeken in beweging. 
Het worden robots! Ze sturen alles in de war. Hoe 
eigenzinniger ze zich gedragen, hoe meer de jongleur op 
de machine gaat lijken. Wie stuurt nu wie? 
Verwacht je aan muzikale harmonieën waarbij alles 
afhangt van een perfecte uitvoering, een nauwkeurigheid 
van de jongleur en de welwillendheid van de robots. 
Zo ontstaat een muzikale choreografie tussen mens en 
robot.

zondag 17 januari om 15 uur
TER VESTEN
leeftijd vanaf 6 jaar 
prijs 11 | 8 EUR
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TER VESTEN IS 
CORONAPROOF
Wij houden ons strikt aan geldende maatregelen 
in strijd tegen Covid-19. Uw veiligheid, 
gecombineerd met een optimale beleving van 
de voorstelling, staan centraal. Wie een ticket 
heeft, wordt op de hoogte gebracht van de 
geldende voorschriften.

Goesting in meer? 
Ontdek al onze familievoorstellingen op  
https://www.tervesten.be/genre/familie

TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be 
www.tervesten.be

KOM WEL (3+)
Theatervoorstelling van 4Hoog
Een verjaardagfeest! Yihaa. Tweemaal een 
verjaardagfeest! Yihaa! Yihaa! 
Twee kleurrijke dames zijn op dezelfde dag jarig en 
hebben elkaar uitgenodigd om dat te vieren. Alles is 
klaar: er zijn kroontjes, vlaggetjes, cadeautjes en taart. Nu 
wachten… Ze komt wel. Straks. Ze is zo welkom. 
De twee maken er een echt feest van. Hun brabbeltaal 
klinkt als muziek. De kleuren spatten van het decor. 
Een surreële jazzy-country voorstelling over jezelf 
zijn, over samen en alleen, over wachten en nog eens 
wachten, over verjaren, over anders zijn en toch ook niet. 
En ook over hoop, over pech en geluk, over verschillen 
en gelijkenissen en over hoe het glas voor de één half 
vol kan zijn, en voor de ander half leeg. Maar vooral over 
geloven in jezelf én in de ander en ook dat het prima is 
om anders te zijn. 
Deze voorstelling sluit aan bij de Jeugdboekenmaand 
‘feest’ - meer activiteiten via de Bib

Zondag 7 maart om 15 uur
TER VESTEN
leeftijd vanaf 3 jaar 
prijs 11 | 8 EUR

POUR HÊTRE (10+)
Circusvoorstelling van Cie Iéto (FR)
De titel ‘Pour Hêtre’ is een woordspeling die verwijst 
naar bomen en het bestaan. Stronken en takken die 
majestueuze bomen suggereren, vullen het podium. De 
boom in al zijn fragmenten wordt in deze voorstelling, 
net als de twee acrobaten, een van de spelers. Met grote 
soepelheid en kracht danst en beweegt het circusduo in 
dialoog met de boom. De artiesten breken letterlijk een 
boom op scène af, eerst tot een woud van takken om 
daarna tot humus voor nieuw leven te komen. 
Compagnie Iéto bevestigt met deze productie haar 
plaats op de wereldkaart van het hedendaagse 
circus. Verwacht je aan soepele acrobatiek, vloeiende 
bewegingen en een constante evolutie hierin. Soms 
luchtig en uitbundig, dan weer intiem en teder.

Donderdag 18 februari om 20 uur
TER VESTEN
leeftijd vanaf 10 jaar 
prijs 18 | 17 | 10 EUR

FAMILIEFILM DE 
FABELTJESKRANT
Een leuke vakantienamiddag met film en nog veel meer!
‘Hallo Meneer de Uil, waar brengt u ons naar toe?’ 
De bekende meneer Uil komt naar Ter Vesten met 
een heuse animatiefilm voor zowel jong als oud(er). 
Jeugdsentiment voor (groot)ouders, een ontdekking 
voor de huidige jonge generatie! Een film die je zeker niet 
mag missen. 
Alle geliefde personages maken hun opwachting in 
de film, maar worden niet langer ‘vertolkt’ door vilten 
poppen, maar wel door 3D-geanimeerde figuurtjes. Er 
is veel te beleven in het Grote Dierenbos. Meneer de 
Uil, Juffrouw Ooievaar, Meneer de Raaf, Ed en Willem 
Bever en hun vrienden wagen zich aan een soort 
van Olympische Spelen voor dieren: een spannende 
competitie tussen team Zwart en team Wit. 
Voor de Vlaamse versie werden heel wat bekende 
stemmen opgetrommeld: Walter Baele, Guga Baùl, 
Tine Embrechts, Günther Lesage, Ben Segers, Maaike 
Cafmeyer, Liesa Naert, Bart Hollanders, Barbara Sarafian, 
Dieter Troubleyn, Pepijn Caudron, DJ Armin van Buuren 
en vele anderen. 

Om 14 uur starten we in de schouwburg met een 
inleiding door Freek Quartier, regisseur. Voor en 
na de film zijn er tal van activiteiten: fotoshoot, 
dierenvertellingen, grime, knutselen en kleuren en 
pannenkoeken smullen. De film begint om 15 uur. 
Een organisatie van Ter Vesten i.s.m. de Bib, 
OKRA-Academie, FRAGMA13, Gezinsraad Beveren, 
Vakantietoppers en ZOEM. 

De plaatsen zijn beperkt, vooraf reserveren wordt 
aanbevolen. Kinderen niet toegelaten zonder 
begeleiding. Kinderen die zonder (groot)ouders komen, 
kunnen inschrijven via Vakantietoppers op pagina 26. Zij 
bezoeken in groep en onder begeleiding van animatoren 
van de jeugddienst de verschillende activiteiten.

Donderdag 15 april van 14 tot 17.30 uur
leeftijd vanaf 5 jaar 
prijs 5 | 4 EUR
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‘T BALLONNEKE
’t Ballonneke organiseert opvang  voor alle kinderen 
van 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten. Tijdens de 
vakanties bieden we toffe activiteiten aan in kleine 
groepen, gekaderd in een wekelijks thema, aangepast 
aan de verschillende leeftijdsgroepen. Een team 
enthousiaste begeleid(st)ers staat elke dag klaar met 
een gevarieerd aanbod aan creatieve, sportieve en 
speelse activiteiten waaraan de kinderen vrij kunnen 
deelnemen.
Een overzicht van de activiteiten en uitstappen per 
leeftijdsgroep vind je terug op www.vzwballonneke.be.

TARIEVEN
Minder dan 3 uren: 4,93 EUR
Tussen 3 en 6 uren: 7,44 EUR
Meer dan 6 uren: 14,83 EUR
Vrijblijvend
Drankje: 0,35 EUR
Vieruurtje: 1,50 EUR
Warme maaltijd: 3,00 EUR

25 % korting op de opvangtarieven voor kinderen uit 
hetzelfde gezin.
Meer info over tarieven vind je terug via onze website 
www.vzwballonneke.be in ons huishoudelijk 
reglement.

INSCHRIJVING
Ben je nieuw? Ga dan naar www.vzwballonneke.
be > onze diensten > buitenschoolse opvang > 
scrol naar beneden en kies “aanvraagformulier en 
inlichtingenfiche”.
De lijnen om online in te schrijven voor de krokus- en 
paasvakantie gaan open op woensdag, 13 januari 
2021 om 8 uur.
Opgelet: tijdens de paasvakantie zijn we gesloten op 
Paasmaandag 5 april 2021.

ANNULEREN EN WIJZIGEN  
Alle annulaties dien je schriftelijk door te geven via 
buitenschoolse@vzwballonneke.be.
Annuleren en wijzigen van opvangdagen voor de 
krokusvakantie kan kosteloos tot vrijdag 12 februari 
voor 9 uur en voor de paasvakantie tot vrijdag 2 
april voor 9 uur . Nadien worden annulatiekosten 
aangerekend. Als je op de dag zelf voor 8 uur nog 
annuleert, betaal je de helft van de annulatiekost. 

LOCATIES
DE SPEELMICROOB

Stationsstraat 7 | 9120 Beveren | 7 tot 19 uur 
T 0475 27 09 02

HET SPEELKASTEEL

Eglantierlaan 1/1 | 9120 Beveren | 6 tot 20 uur 
T 0473 93 09 32

PLEZIEREILAND

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele | 6 tot 19 uur
T 0477 44 71 98

DE KNUFFELARK

Sint-Elisabethstraat 38 | 9120 Melsele | 6 tot 19 uur 
T 03 755 65 00 | T 0479 93 36 79

HET SPEELFORT

Sint-Laurentiusstraat 17a | 9130 Verrebroek | 7 
tot 18 uur 
T 0479 80 74 96

HET RAVOTTERSPALEIS

Nieuwe Baan 6 | 9120 Vrasene | 7 tot 18 uur enkel 
woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakanties.  
T 0473 93 17 40

DE SPEELMOLEN

Molenstraat 60a | 9130 Kieldrecht | 7 tot 18 uur 
enkel woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakanties.  
T 03 772 64 12 | T 0472 22 53 54

MEER INFORMATIE

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele
T 03 755 26 36
E buitenschoolse@vzwballonneke.be
www.vzwballonneke.be

Annulatiekosten vervallen of worden in mindering 
gebracht enkel d.m.v. een hospitalisatieattest voor 
elk kind dat thuis blijft (géén doktersattest) en attest 
thuisoppas zieke kinderen.
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’T BOELLEKE
’t Boelleke biedt kwalitatieve opvang aan met een 
aangepast activiteitenprogramma rond verschillende 
thema’s waarbij de kinderen ook vrij kunnen spelen 
en ravotten. Er is heel wat ruimte en speelmateriaal 
beschikbaar. Indien je een login hebt, kan je nu al 
je dagen online reserveren! Voor een aanvraag tot 
inschrijving kan je terecht op onze website  
www.tboelleke.be. 

TARIEVEN VAKANTIEDAGEN
Minder dan 5 uren: 10 EUR
Meer of gelijk aan 5 uren: 15 EUR
Warme maaltijd (vrijblijvend): 3 EUR
Vieruurtje: inbegrepen in de prijs

SPEELCLUB ’T BOELLEKE BEVEREN

Van 3 tot 6 jaar
Kasteeldreef 22 | Beveren  
(Sancta Maria kleuterschool en ‘Huize Clip’)
T 0468 32 57 97
E speelclub.beveren@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE HAASDONK

Van 3 tot 12 jaar
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk
GBS Haasdonk
T 0467 02 62 39
E tboelleke.haasdonk@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE KALLO

Van 3 tot 12 jaar 
Hoog-Kallostraat 30 | Kallo  
GBS Kallo
T 0468 11 18 64
E kinderclub.kallo@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE LINDENLAAN

Van 6 tot 12 jaar  
(jongere broertjes en zusjes ook welkom) 
Lindenlaan 141 | Beveren (GBS LINDENLAAN) 
T 0468 11 18 64
E tboelleke.lindenlaan@d-care.be  

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE 
SPEELMADELIEFJE 

Van 3 tot 12 jaar
Cauwenstraat 7 | Vrasene
T 03 755 69 83
E tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN

Kasteeldreef 63 | 9120 Beveren
T 03 775 38 41
T 0473 66 29 26
E tboelleke.bko@d-care.be
www.tboelleke.be P
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In de paasvakantie rijdt de Pretcamionet opnieuw uit.
Twee animatoren trekken de hele paasvakantie lang met 
hun gigantische mobiele speelkoffer naar verschillende 
speelpleintjes. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt 
zijn welkom om te komen spelen.
Dolle camionettenpret gegarandeerd!

DE PRETREGELS
• De pretcamionet is er voor kinderen tussen 6 en 12 

jaar.
• Je hoeft niets te betalen.
• Je brengt zelf je tussendoortje mee.
• Prettijd is van 10 tot 16 uur.
• Tussen de middag ga je even naar huis om je boter-

hammetjes te eten.
• Ook opruimen hoort bij een dagje vol pret.
• Pret duurt het langst bij respect voor elkaar en voor het 

materiaal!
• En de belangrijkste regel: je al spelend amuseren met 

je buurtgenootjes.

BEVEREN, ’T CONGOKE

6 april 

HAASDONK, BUNDERHOF

7 april 

VRASENE, DORPSDAM

8 april 

MELSELE, K. KARELSTRAAT

9 april 

BEVEREN, BANKWEGELHOF

12 april

VERREBROEK, KERKPLEIN

13 april 

KALLO, MELKADERLAAN

14 april 

KIELDRECHT, TUINWIJKSTRAAT

15 april

MELSELE, MOLENBEEKWEG

16 april 
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Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten 
kan vanaf woensdag 13 januari om 19 uur 
via www.beveren.be.

U kunt inschrijven via beveren.kwandoo.com. Als 
u nog niet geregistreerd bent, moet u eenmalig 
een nieuw account aanmaken. Hiervoor heeft u uw 
rijksregisternummer nodig.

Hoe gaat u te werk?

• Klik op de startpagina onderaan links op de knop 
‘Registreer’.

• Maak een account aan door de gegevens van 
het gezinshoofd in te vullen. Dat gebeurt in 3 
stappen. Klik telkens op ‘volgende’ en na stap 3 
op ‘bewaar’. Vergeet bij de 1e stap ook niet aan 
te vinken dat u akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden.

• Na het doorlopen van de registratieprocedure 
ontvangt u een activatiemail op uw e-mailadres. 
U kunt uw account activeren door op de link in 
de mail te klikken.

U komt dan terug op de startpagina van onze 
site en kunt nu inloggen met uw e-mailadres 
en het paswoord dat u bij het registreren hebt 
aangemaakt.
Na het inloggen klikt u op de knop ‘voeg gezinslid 
toe’ en voegt u alle kinderen toe die u voor een  
activiteit wilt inschrijven.
• Inschrijven voor de activiteiten kan pas vanaf  

13 januari om 19 uur maar u kunt nu al uw 
account aanmaken en de nodige informatie 
invullen.

Wie geen internet of computer ter beschikking 
heeft, kan de computers van de Sportdienst en het 
Sociaal Huis gebruiken. Dat kan op woensdag 13 
januari tussen 19 en 20 uur. Ook in de bib kunt u 
een computer met internetverbinding gebruiken. 
Breng wel het nodige mee om uw online betaling in 
orde te maken (bankkaart, kaartlezer …).

INSCHRIJVEN = BETALEN = 
DEELNEMEN
Annuleren is enkel mogelijk met een doktersattest. 
Breng het attest zo snel mogelijk binnen bij de 
Sport- of Jeugddienst. Uw inschrijvingsgeld wordt 
dan terugbetaald. 

VERZEKERING
De deelnemers zijn tijdens de activiteiten 
verzekerd tegen ongevallen via een algemene 
verzekeringspolis bij ISB / ETHIAS.

WIJZIGINGEN EN  
AFGELASTINGEN
Kleine wijzigingen aan het programma zijn 
mogelijk. Indien nodig worden wijzigingen 
schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan 
diegenen die al zijn ingeschreven. Bij gebrek aan 
belangstelling wordt het sportkamp of activiteit 
afgelast. In dat geval wordt de deelnameprijs 
terugbetaald.
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INSCHRIJVINGEN  
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 

KORTING VRIJETIJDSPAS
Heeft u een beperkt inkomen, dan kunt u een 
vrijetijdspas aanvragen. Hiervoor moet u ofwel 
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 
in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het 
OCMW. Met deze vrijetijdspas krijgen kinderen 
80 % korting op de deelnameprijs van de 
gemeentelijke activiteiten van Vakantietoppers. 
Om privacyredenen is het onmogelijk om online 
te controleren wie wel of geen vrijetijdspas heeft. 
Daarom vragen we mensen met een vrijetijdspas 
om in te schrijven aan de balies van de Sport- of 
Jeugddienst of bij het Sociaal Huis.  
Op vertoon van uw vrijetijdspas, kunt u dan 
meteen inschrijven aan het voordeeltarief. Dat 
kan via overschrijving of bancontact.

De Sportdienst en het Sociaal Huis zijn open 
op woensdag 13 januari van 19 tot 20 uur. 
Nadien kunt u bij deze diensten, maar ook bij 
de Jeugddienst, terecht tijdens de ‘normale’ 
openingsuren.

KIA-CHEQUE (KIND IN ACTIE)
Elk kind van 2 tot 18 jaar dat ofwel
• recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in 

de ziekteverzekering
• uit een gezin komt waarbij het netto belastbaar 

gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR
• uit een gezin komt met schuldenlast
heeft recht op een KIA-cheque van 25 EUR te 
besteden aan vrijetijdsactiviteiten.
U kunt uw inschrijvingsbewijs van 
Vakantietoppers hiervoor gebruiken. Let op: 
kinderen die recht hebben op een vrijetijdspas, 
hebben ook recht op deze KIA-cheque.

Meer info over de vrijetijdspas en KIA-cheque

SOCIAAL HUIS

Oude Zandstraat 92 | 9120 Beveren 
T 03 750 46 40 | E sociaalhuis@beveren.be



VU
 G

em
ee

nt
e B

ev
er

en
 • M

ar
c V

an
 d

e V
ijv

er
 • b

ur
ge

m
ee

ste
r •

 S
ta

tio
ns

st
ra

at
 2 

• 9
12

0 B
ev

er
en

 | O
nt

w
er

p 
di

en
st

 C
om

m
un

ica
tie

SPORTDIENST

Klapperstraat 103 | 9120 Beveren 
T 03 750 18 80 
E sport@beveren.be

sportdienstbeveren
ma t.e.m. vrij 8.30-12.30 uur | 13.30-17 uur

JEUGDDIENST | JC TOGENBLIK

Gravenplein 1 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 30 
E jeugddienst@beveren.be

jeugddienst
ma t.e.m. do 8.30-12.30 uur | 13.30-17 uur  
vrij 8.30-12.30 uur | 13.30-16 uur 
za 9-12 uur (gesloten in juli en augustus)

DIENST ONDERWIJS | KINDEROPVANG 

Stationsstraat 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 16 60 
E kinderopvang@beveren.be

BIBLIOTHEEK

Gravenplein 3 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 50 
E bibliotheek@beveren.be

bibbeveren

CULTUURCENTRUM TER VESTEN

Gravenplein 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 00 
www.tervesten.be

CC Ter Vesten Beveren

’T BALLONNEKE

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele 
T 03 755 26 36 
E buitenschoolse@vzwballonneke.be 
www.vzwballonneke.be

’T BOELLEKE

Kasteeldreef 63 | 9120 Beveren 
T 03 775 38 41 
T 0473 66 29 26  
E tboelleke.bko@d-care.be 
www.tboelleke.be


